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المقدمة

 اصبــح الوضــع ا�جت�عــي اكــ	 مــن صعــب وتضاعــف منســوب ا�حتقــان
ــي عقبــت الحجــر الصحــي  ا�جت�عــي واتجــه نحــو التوســع خــ�ل ا�ســابيع الت
 ا�وّجــه والرفــع الــك� لحالــة العطالــة التــي عانــت منهــا البــ�د وا�واطــن لفــ�ة
 �بــاس بهــا.  وقــد يتفاقــم وتزيــد تعقيــدات الوضــع ا�جت�عــي خــ�ل ا�ســابيع
ــة والتســويف ــو حافظــت الحكومــة عــ£ نفــس سياســة ا��طل  القادمــة اكــ	 ل
ا�جت�عيــ¥ الفاعلــ¥  مــع  تعتمدهــا  انفكــت  مــا  التــي  ا�كــ�اث   وعــدم 

وا�طلبيــة ا�جت�عية

1

ــي ــد ا�جت�ع ــق ا�رص ــل فري ــج عم ̄ات ونتائ ــؤ ــام وم ــده ارق ــا تؤك ــذا م  وه
 التونــ¶ ورصــده متابعتــه ل�حتجاجــات والتحــركات ا�جت�عيــة µ مختلــف

ا�ناطق ع£ امتداد شــهر جوان 2020

ط¸نــة رســائل  ا¹  الصعــب  ا�جت�عــي  الوضــع  هــذا  يحتــاج  مــا   وبقــدر 
ــاس ــح آفــاق للن ــة وشــفافة تفت ــة واضحــة وعادل ــة واجت�عي  وسياســات اقتصادي
السياســية وعــدم للتجاذبــات  الحاكــم، ¾كــن   µ الثقــة ولــو نســبيا  وتعيــد 
ــي ــع تنام ــة م ــب خاص ــيناريو صع ــ�د ا¹ س ــرّض الب ــي ان يع ــتقرار الحكوم  ا�س
µ ا�ــاء والحــق µ فقــدان ا�واطــن للخدمــات والحقــوق ا�ساســية كالحــق 
صحيــة خدمــات  هــي  �ــا  والصحــة  العمــل   µ والحــق  وا�مــن   ا�مــان 

جيدة

.

.

الوضــع ا�جت�عــي ا�حتقــن والــذي هــو حصــاد منطقــي لسياســات  هــذا 
 اقتصاديــة واجت�عيــة غــÄ عادلــة � تقــدم حلــول و� تســتجيب �صحــاب
ــم ــة وتراك Æــات القا ــد ا�زم ــدة وتعّق ــات جدي ــق أزم ــا تخل ــدر م ــب بق  ا�طالَ
ــ¥ الشــارع ــد مــن القطيعــة ب ــد تزي ــات سياســية ق  ا�لفــات، ي�افــق مــع تجاذب

. والقاÆــ¥ عــ£ الحكم وبالتاÍ تغــّذي ا�حتقان ا�جت�عي

.



̄ات ســبق وان نÎهــا  و¾كــن التدليــل عــّ� نســتÎفه بالعــودة ا¹ ارقــام ومــؤ
Ï ــوان ــهر ج ــابقة. فش ــهرية الس ــره الش ــ¶ µ تقاري ــي التون ــد  ا�جت�ع  ا�رص
ــي خــ�ل الســنوات ــان ا�جت�ع ــاج وا�حتق ــ£ ا�طــ�ق موســ� ل�حتج ــن ع  يك
 ا�خــÄة إذ بلــغ عــدد ا�حتجاجــات µ جــوان 2018 مــا يناهــز 499 تحــركا
ــن 2018 ــية ا�و¹ م ــ�ل السداس ــهرية ا�دÒ خ ــة الش ــي الحصيل ــا وه  احتجاجي

وا�قــدرة ب5625 تحرك احتجاجي
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 ومثلــت حصيلــة ا�حتجاجــات والتحركات ا�جت�عية خ�ل جوان 2019 ا�دÒ أيضا
شــهريا مقارنــة بحصــاد الســداÔ ا�ول مــن نفــس الســنة والتــي قــدرت ب
 4909 تحــركا احتجاجيــا. ليــا× شــهر جــوان 2020 ويكــÖ القاعــدة ويعيــش عــ£
ــة ــة ثاني ــل مرتب ــي فيحت ــان ا�جت�ع ــوب ا�حتق ــا µ منس ــا واضح ــع ارتفاع  وق
 بعــد شــهر جانفــي مــن حيــث عــدد ا�حتجاجــات والتحــركات ا�جت�عيــة
 ويتضاعــف خــ�ل التحــركات مقارنــة بنفــس الفــ�ة مــن الســنوات الســابقة
مــا  2020 جــوان  شــهر  خــ�ل  ا�حتجاجيــة  التحــركات  عــدد   وتصــل 
ــة ــة بحصيل ــادة بنســبة 81  % مقارن ــا مســج� زي  يقــدر ب 934 تحــركا احتجاجي

التحركات ا�حتجاجية خ�ل الشــهر الذي ســبقه أي شــهر ماي

.

 وا�ثبــت µ منحــى الحــراك ا�جت�عــي وا�حتجاجــات طيلــة الســداÔ ا�ول مــن
ــع ــي م ــي وصح ــادي واجت�ع ــة Ûاع اقتص ــن خصوصي ــا م ــا فيه ــكل م  2020 ب
ــق وايقــاف ك� ــا مــن غل ــا تخلله ــة أشــهر وم ــة حــواÍ ث�ث ــا طيل  جائحــة كورون
 وجــزÞ لعجلــة ا�قتصــاد الوطنــي ي�حــظ هــذه القفــزة ا�هولــة µ منســوب
طبيعــة ان  كــ�   2020 وجــوان  جانفــي  بــ¥  مــا  ا�جت�عــي   الحــراك 
 ا�طالَــب التــي يطرحهــا ا�واطنــ¥ واصحــاب ا�طالَــب µ ســاحات ا�حتجــاج
 تؤكــد ان الوضــع متجــه نحــو مزيــد مــن التوتــر وا�حتقــان وبالتــاÍ هنــاك
 تهديــد الســلم ا�جت�عــي µ ظــل تجاذبــات وأداء ســياÔ � يرتقــي إ¹ مســتوى

الناس انتظارات 

.

.



ــدة ــل وح ــن قب ــودة م ــة ا�رص ــركات ا�جت�عي ــات والتح ــدد ا�حتجاج ــغ ع  بل
 الرصــد طيلــة شــهر جــوان 934 تحــرك احتجاجــي وهــي النســبة ا�رفــع �نســوب
Þا�حتقــان ا�جت�عــي لهــذا الشــهر طيلــة ثــ�ث ســنوات رغــم الوضــع ا�ســتثنا 

الذي عاشــه الناس بســبب جائحة كورونا

3

الحركات االحتجاجیة االجتماعیة خالل شھر جوان

 وا�لفــت للنظــر µ هــذه الحصيلــة هــو تغــÄ مناطــق ا�حتجــاج لتصبــح و�يــات
ــا ــد وتطاويــن وقفصــة والقــÄوان µ صــدارة ا�ناطــق ا�كــ	 احتقان  ســيدي بوزي
لتبلــغ حصيلــة ا�حتجــاج µ هــذه ا�ناطــق 634 تحــرك احتجاجــي اي مــا يناهــز
 67.8 با�ئــة مــن مجمــوع ا�حتجاجــات ا�رصــودة علــ� وان نســبة ا�حتجاجــات
 العشــوائية اي تلــك القــادرة عــ£ ا�نــز�ق نحــو العنــف أو التــي تخللهــا عنــف
 مثلــت 68.1 با�ئــة مــن مجمــوع احتجاجات جوان وهي التــي Ï تتجاوز حدود 51

با�ئة خ�ل ا�شــهر ا�اضية

.

.

ئية عشوا
عشوائية  Äغ
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ــن ــدارة م ــة الص ــن مرتب ــت ع ــÄوان تراجع ــة الق ــا ان و�ي ــظ أيض ــن ا��ح  وم
ــة وان اغلــب احتجاجاتهــا أصبحــت تتجــه  حيــث منســوب التحــركات ا�حتجاجي
 نحــو التنظــم والتأطــÄ وهــي التــي ظلــت لســنوات تتصــدر ا�راتــب ا�و¹ مــن

.حيث نســب ا�حتقان ا�جت�عــي وا�نتحار ومحاولته

بالظرفيــة تعلقــت  جــوان  طيلــة  ا�حتجــون  رفعهــا  التــي  ا�طالَــب   بعــض 
جائحــة تداعيــات  جــراء  ا�قتصاديــة  ا�ؤسســات  تعيشــها  التــي   ا�ســتثنائية 
 كورونــا ليســتمر طيلــة النصــف ا�ول مــن جــوان احتجــاج عــ�ل وعامــ�ت
ــن ــتغناء ع ــاتهم أو ا�س ــق مؤسس ــراء غل ــغلهم ج ــن ش ــم ومواط ــدوا اجوره  فق
ومســتحقاتهم اجورهــم  عــ£  الحصــول  اجــل  مــن  وكذلــك   خدماتهــم 

.ا�الية

توزع االحتجاجات الجماعیة حسب القطاعات

تربوي

بيئي

صحي

امني

åقانو

الحق ع£ ا�اء

ف�حي

نقل

قطاع خاص

قطاع عمومي

çريا

µ عناويــن احتجاجــات جــوان وذلــك èومثــل العطــش ابــرز ا�طالَــب واكــ 
ــة ــة كتان ــة وµِ منطق ــÄوان الجنوبي ــة µ الق ــة زعفران ــة êنطق ــق الèاهمي  مناط
 بقابــس وا�بيــت الجامعــي بســيدي منصــور بصفاقــس حيــث وجــه الطلبــة
µ ــاء ــر ا� ــية لتوف ــم ا�ساس ــن العطــش وحاجته ــتغاثة ëنقاذهــم م ــداءات اس  ن

�بيت .ا
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تواصــل حيــث  بقفصــة  ا�تلــوي  ومدينــة  بالــكاف  الجهــوي  ا�ستشــفى   µِو 
 انقطــاع ميــاه الــÎب 3 ايـّـام وكذلــك µ طèبــة êنوبــة حيــث تواصل انقطــاع مياه
 الــÎب عــ£ منطقــة الشــويقي �ــدة 4 ايـّـام ومنطقــة الشــواµ ì حاجــب العيون

بالقÄوان حيث اســتمر ا�نقطاع اك	 من شــهر

ــة ــة للمطالب  وµِ دوز الشــ�لية تحــول احتجــاج ضــد العطــش ا¹ حركــة تصعيدي
ا�طاطيــة. وµِ منطقــة طربخانــة مــن العجــ�ت  بلــغ حــد حــرق   بالتنميــة 
ــون ــع محتج ــ� قط ــش ك ــف العط ــا لك ــاÍ طلب ــج ا�ه ــبيطلة احت ــة س  معتمدي
للعطــش رفضــا  وقابــس  قبــ�  بــ¥  الرابطــة   16 عــدد  الوطنيــة   الطريــق 
 وµِ غمراســن طالــب محتجــون بوضــع حــد للعطــش كــ� شــملت ا�حتجاجــات
والص�يديــة والèابريــة  والرماضنيــة  الجــ�ل  مناطــق  أيضــا  العطــش   ضــد 
 وا�حارزيــة µ القــÄوان وحــي بنــي مــازن µ جندوبــة الشــ�لية وحــي ا�رتيــاح

µ بو ســاÏ والنفيضة والشــبيكة

ــذ ــÎب من ــاه ال ــب مي ــث تغي ــ�تية حي ــة الوس ــورة êعتمدي ــة القمب  وµ منطق
 ســنت¥ وتتقاســم 500 أïة مياه بî موجود µ ســفح جبل طرزة وµِ منطقة القراق
µِب عــن منطقــة الرداديــة وÎبباجــة ومنطقــة تيبــار حيــث انقطعــت ميــاه الــ 
 تاكلســة بنابــل اضطــر الســكان لقطــع الطريــق رفضــا للعطــش. كــ� طــال
ــة ــق الوطني ــون الطري ــع محتج ــث قط ــ�لية حي ــليانة الش ــق س ــش مناط  العط

عدد 4 ع£ مســتوى ع¥ ديســك رفضا للعطش

ــل ان ــÎاب ب ــح لل ــاء الصال ــب ا� ــد طل ــش عن ــات العط ــف احتجاج ــم تتوق  ولَ
ــة ــن الف�ح ــÄ م ــع الكث ــذي دف ــر ال ــي ا�م ــاج الف�ح ــا ا�نت ــال أيض ــش ط  العط
ــك نذكــر ف�حــة ــري مــن ذل ــاه ال ــا لتوفــÄ مي ــاج طلب  ل�حتجــاج µ مناطــق ا�نت

منطقة العرايا µ ســوق الســبت بجندوبة

µ ــاج ــب وا�حتج ــ¥ ا¹ الغض ــن ا�واطن ــÄ م ــر الكث ــش اضط ــب العط  وا¹ جان
 الشــوارع طلبــا لتوفــÄ ا�مــن والح�يــة جــراء زيــادة منســوب العنــف والجر¾ــة
ــف عقــب ــج ا�هــاÍ مدعومــ¥ با�جتمــع ا�ــدå ضــد العن ــن احت ــي القðي  فف
ــكان ــب الس ــا طال ــة أيض ــاف. وµِ منوب ــل زف ــك¥ µ حف ــا بس ــاب طعن ــاة ش  وف

بضبــط الوضــع ا�مني وتوفÄ الح�ية µ ظــل تنامي "الèاكاجات

.

.

.

.

."
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ــب ــن ا�طال ــة م ــن جمل ــا ع ــارة دفاع ــهر جــوان احتجاجــات للبح ــ� شــهد ش  ك
 القد¾ــة وا�تجــددة ومنهــا تحســ¥ وضعيــة ا�وانــئ وحــل ا�شــاكل ا�هنيــة
 العالقــة كــ� عــاد ملــف عــ�ل الحضائــر للطفــح عــ£ الســطح مــن جديــد اثــر

فشــل التفاوض مــع الحكومة بخصوص تســوية نهائية للملف

عفويةمنظمة

    طبیعة االحتجاجات الجماعیة خالل شھر جوان 2020

 وشــهد شــهر جــوان أيضــا تحــركات واســعة لطالبــي الشــغل µ مختلــف ا�ناطــق
ــة ــا الحكوم ــت به ــابقة أخل ــات س ــذ اتفاقي ــا لتنفي ــك طلب ــغيل وكذل ــا للتش  طلب
ــا يطــرح الســؤال حــول ــة الســابقة م ــع الحكوم ــنوات م ــذ س ــا من ــم توقيعه  رغ

مفهوم اســتمرارية الدولة

 كــ� ظهــر µ بــî الصحفــي بســيدي بوزيــد تحــرك احتجاجــي نوعــي قــد يتوســع
 ا¹ مناطــق اخــرى خــ�ل ا�ســابيع القادمــة ويتمثــل µ احتجــاج العائديــن مــن
عــ£ أحيلــوا  ان  بعــد  ا�جت�عيــة  لوضعياتهــم  النظــر  للفــت  طلبــا   ليبيــا 

لبطالة ا

.

.

.
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توزع الحركات االحتجاجیة االجتماعیة حسب الوالیـات

 شــهد جــوان أيضــا تحــركا احتجاجيــا ¾كــن تنزيلــه µ ســياق نقــل ا�حتجــاج ا¹
µ ــب ــر ا�طال ــار لجوه ــت ا�نظ ــ	 وللف ــوء اك ــليط الض ــل تس ــن اج ــز م  ا�رك
 جهــات � يصــل صوتهــا ا¹ العاصمــة وهــو مــا تــم امــام مبنــى ا�ــÖح البلــدي
µ بالعاصمــة حيــث تنقــل محتجــون مــن معتمديــة حاجــب العيــون ل�حتجــاج 
 العاصمــة مدعومــ¥ بنشــطاء وممثــ� منظــ�ت وطنيــة للفــت ا�نظــار ا¹
 عدالــة قضيتهــم وحقهــم µ التنميــة µ الجهــة وóورة وضــع حــد للتجويــع
 والتهميــش µ ا�نطقــة والتــي شــهدت نهايــة شــهر مــاي مأســاة اجت�عيــة
�ــادة ¯بهــم  جــراء  الشــباب  مــن  العــÎات  تســمم   µ  ôثلــت 

القوارص

 أصبحــت ســيدي بوزيــد µ طليعــة ا�ناطــق ا�كــ	 احتجاجــا طيلــة ا�شــهر
ســهولة يعنــي  مــا  بعشــوائيتها  الجهــة  هــذه  احتجاجــات  وتتميــز   ا�خــÄة 
ــة خــ�ل ــغ عــدد ا�حتجاجــات ا�ســجلة µ الجه ــد بل ــف وق ــا نحــو العن  انز�قه
ب ثانيــة  مرتبــة   µ تطاويــن  تليهــا  احتجاجــي  تحــرك   207 جــوان  شــهر 
ــÄوان ب123 ــي والق ــرك احتجاج ــة ب150 تح ــم قفص ــي ث ــرك احتجاج  154 تح

احتجاجي تحرك 

.

.
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خریطة االحتجاجات حسب األقالیم التنمویة

 ويــا× الوســط الغــرµ õ طليعــة ا�قاليــم ا�كــ	 احتجاجــا يليــه الجنــوب بغربــه
ــات ــدد ا�حتجاج ــغ ع ــد بل ــرõ. وق ــ�ل الغ ــي والش ــ�ل الÎق ــم الش ــه ث ̄ق  و
ــا ــركا احتجاجي ــف 636 تح ــو العن ــز�ق نح ــة �ن ــي قابل ــف أو ه ــا عن ــي فيه  الت

اي مــا ¾ثــل 68.1 با�ئة من مجمــوع احتجاجات جوان

 امــا فضــاءات ا�حتجــاج فقــد مثلــت الطرقــات
 الوجهة ا�و¹ للغاضب¥ وا�حتج¥ بنسبة 30 با�ئة
 تليها ا�ستشــفيات بنسبة 13 ثم مقرات الو�يات
 بنســبة 11.5 با�ئــة. وبــروز ا�ستشــفيات كفضاء
 احتجاجــي مــرده تواصــل احتجاجــات اعــوان
 الصحــة طلبــا لجملــة مــن ا�طالــب ا�هنيــة
 ولتحســ¥ البنيــة التحتيــة للصحــة العموميــة
ــة أفضــل ولوضــع حــد ــات صحي ــم خدم  وتقدي
 للعنــف ا�ســلط ضــد اëطــار الطبــي وشــبه

الطبي µ ا�ستشفيات

%30,09طرقات
%12,96مستشفيات
%11,56مقر الو�ية

%11,35السكك الحديدية
%8,99مقرات عمل

%7,07̄كة فسفاط قفصة
%6,00اماكن عامة

%4,39مقرات ادارية
%3,64مقر الوزارات

%3,53موؤسسات تعليمية
%3,32وسائل ا�ع�م
%2,57مقر ا�عتمدية

فضاءات التحركات االحتجاجیة

.

.
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أھم آلیات اإلحتجاج
اعتصام

إحتجاجية وقفة 

حمل الشــارة الحمراء

احتجاز شــخص/ وسيلة نقل

إóاب

الطرقات غلق 

أخرى آليات 

اھم الفاعلون في الّتحركات
%18,09متساكنون

%10,60شباب
%10,49موظفون

%10,39عاطل¥ عن العمل
%8,03مواطن¥
%4,93ف�ح¥
%4,60ع�ل
%3,75طلبة
%3,53اطباء
%1,61نشطاء

ــم ــة فه ــركات ا�حتجاجي ــون µ التح ــا الفاعل  ام
والســكان وا�طبــاء  وا�وظفــون   ا�عطلــون 
 والشــباب والف�حــ¥. امــا عــن آليــات ا�حتجــاج
 يختــار اغلــب ا�حتجــ¥ خــوض ا�عتصامــات
ــة ــات µ طليع ــأ× ا�عتصام ــم لت ــع مطالبه  لرف
 ا�شــكال ا�حتجاجيــة ا�رصــودة بنســبة 45.4
 با�ئــة تليهــا الوقفــات ا�حتجاجيــة بنســبة 16.1

با�ئة وغلق الطرقات بنسبة 5.9 با�ئة

ــة ــة الجهوي ــغيل والتنمي ــا بالتش ــت اغلبه ــا طالب ــوان 26 اعتصام ــهر ج ــهد ش  وش
ــن ــل م ــي اي تفاع ــد دون ان ت�ق ــط والتصعي ــاو�ت الضغ ــا مح ــتمرت خ�له  واس
 الســلطات ســواء عــ£ ا�ســتوى ا�حــ� أو الجهــوي أو ا�ركــزي ووجهــت µ اغلبهــا
ــون ــ¥ ا�حتج ــات ب ــور ا�واجه ــام الكام ــ� µ اعتص ــت مث ــة وتواصل ــة ا�مني  با�ل
صفــوف  µ واصابــات  ماديــة  خســائر  وخلفــت  ايــام  لث�ثــة   وا�مــن 

 الطرف¥

ــاÔ فاتجهــت الحكومــة ا¹ اســتع�ل القضــاء عــè اســتدعاء ــا µ اعتصــام ا�كن  ام
 ا�حتجــ¥ ومحاكمتهــم قضائيــا وهــو نفــس التوجــه الــذي اعتمدتــه مــع اعتصامــات
ðكل مــن معتمديــات الحــوض ا�نجمــي ا�ربــع ومعتمديــة القــ µ و�يــة قفصــة 

 ومنطقة قفصة الجنوبية

.

.

.



حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار

اإلنتحار حسب الفئة العمریة خالل شھر جوان

لت اغلبهــا µ نابل (7 حــا�ت) وµِ قفصة ûتــم رصــد 24 حالــة ومحاولــة انتحار ُســج 
ــة ــجيل حال ــزرت وتس ــÄوان وبن ــتÄ والق ــن ا�نس ــ¥ µ كل م ــا�ت) وحالت  (5 ح

واحدة µ كل من ســليانة وقابس وسوســة وبن عروس وجندوبة والقðين

10

أقل من 15 سنة

من16ا25¹ٕ

من26ا35¹ٕ

من36ا45¹ٕ

من46ا60¹ٕ

أك	 من 60 سنة

إناث

ذكور

اناث4ذكور20

اإلنتحار حسب الجنس جوان 2020

 وقــد مثــل الذكــور نســبة 83.3 با�ئــة مــن مجمــوع الضحايــا. ومــن ضمــن الضحايا
 تم تســجيل اقدام 4 مســن¥ ع£ ا�نتحار (ذكر وث�ثة إناث) ومثلت الفئة العمرية

45-26 ســنة مــا يناهز 45 با�ئة مــن مجموع الضحايا

.

.
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توزع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار حسب الوالیات

طریقة اإلنتحار الموظفة خالل شھر جوان 2020

اëنتحار شنقا

اëنتحار حرقا

 اëنتحار بس�ح أبيض/ناري

رمي النفس

الحجم

 اëنتحار بصعقة كهربائية

24 ا�جموع

12

8

2

1

1

50%33.33%

8.33%

4.17%
4.17%

 واختــار 50 با�ئــة مــن الضحايــا ا�نتحــار شــنقا فيــ� مثــل ا�نتحــار حرقــا نســبة
ــو ــل إلقــاء النفــس مــن عل ــ� مث ــة مــن مجمــوع حــا�ت ا�نتحــار في  33.3 با�ئ
 شــاهق أو µ اþبار 8.33 با�ئة تليها تعريض النفس للصعق الكهرباÞ بنســبة 4.17

�ئة .با



تقریر العنف

 جــاء شــهر جــوان 2020، ليثبّــت كل تلــك التوقعــات والقــراءات ا�جت�عيــة
ــا بعــد الحجــر الصحــي ــ� يهــم ارتفــاع منســوب العنــف، لفــ�ة م  والنفســية في

الشــامل والحجر الصحي ا�وّجه

12

 ووفقــا لنتائــج عمــل ا�رصــد ا�جت�عــي التونــ¶ ســجل الشــهر ارتفاعــا واضحــا
ــار ــة انتش ــاءات العام ــت الفض ــ� عرف ــكاله. ك ــف اش ــف êختل ــا�ت العن  µ ح
 واضــح للجر¾ــة ا�نظمــة حيــث بلــغ العنــف µ شــكله ا�جرامــي اكــ	 مــن
 %52 مــن مجمــوع حــا�ت العنــف ا�رصــودة عــ£ امتــداد شــهر جــوان والتــي
 اتــت µ عينــة الرصــد ا�تكونــة مــن مجمــوع الصحــف اليوميــة وا�ســبوعية
 وا�واقــع ا�لك�ونيــة الخاصــة بالراديوهــات وابــرز ا�واقــع ا�لك�ونيــة ذات

ا�صداقيــة العالية

 وتتعــدد وتتنــوع قصــص العنــف التــي اثثــت شــهر جــوان، وتراوحــت بــ¥
µ ي والعنــفïقــة ا�وصوفــة وجرائــم القتــل والعنــف ا�Öاكاجــات والèال 
اكــ	 مــن منطقــة  µ النــاس الجنــ¶ وكــرد فعــل اجت�عــي خــرج   شــكله 
ــن ــد م ــف والح ــر العن ــد لظواه ــع ح ــن ووض ــÄ ا�م ــة بتوف ــاج وا�طالب  ل�حتج

قمه تفا

 وعــ£ غــرار ا�شــهر الســابقة كان العنــف µ شــكله الجنــ¶ µ ا�راتــب الثــ�ث
 ا�و¹ وبلــغ اكــ	 مــن %18.5 مــن ا�جمــوع العــام للعنــف ا�رصــود، وكانــت فئــة
 النســاء والقــð ابــرز ضحايــاه. حيــث شــهد الشــهر العديــد مــن حــوادث
ــة ــة لطفل ــاب ج�عي ــة اغتص ــا حادث ــل ابرزه ــف لع ــرش والعن ــاب والتح  ا�غتص
µمنطقــة ســيدي عمــر بوحجلــة و µ ســنها 14 عامــا مــن قبــل 8 اشــخاص 
 منطقــة قــð هــ�ل تعمــد شــاب عÎيــن اســتدراج طفلــة ســنها دون 15 عامــا
 عــè ا�ن�نــات واغتصــاب وتعنيفهــا �ــدة 4 ايــام بــكل وحشــية وµ صفاقــس قــام

خمســيني بتحويــل وجهة طفلة ســنها 12 عامــا والتحرش بها

.

.

.

.
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Ôالسيا
ا�ïي
الجن¶
اëداري

اëجرامي
الع�ئقي

ا�مني
ا�جت�عي
ا�قتصادي

ا�حتجاجي
Íا�نفعا
الصحي

العنðي
ال�بوي
الديني

çالريا
åالقانو

ا�ؤسسا×
ا�روري
النف¶

åا�لك�و
الجندري

أحجام أشكال العنف المرصودة

ــهر ــ�ل ش ــف خ ــاÔ للعن ــاءات ا�س ــد الفض ــة اح ــت العائل ــادة كان ــل الع  ومث
الحــا�ت مجمــوع  مــن   % ال22   Íحــوا ا�ïي  العنــف  فمثــل   جــوان 
 ا�رصــود، وكانــت حادثــة قتــل طفــل ســنه 15 عامــا لوالــد µ معتمديــة حاجــب
 العيــون وحادثــة حــرق اب �بنتيــه µ منطقــة الســبيخة كعقــاب لهــ� مــن ابــرز

ا�رصودة الحا�ت 

 ويحتــل العنــف ا�نفعــاÍ ا�رتبــة الثانيــة ضمــن اشــكال العنــف ا�رصــود باكــ	
èمــن %23.7 وتبقــى الجلســات الخمريــة ابــرز فضاءاتــه ايــن تســجل العــدد ا�كــ 

Íمن حــا�ت العنف ا�نفعا

ــهر ــ�ل ش ــف خ ــداث العن ــا باح ــ	 احتضان ــكان ا�ك ــكني ا� ــاء الس ــل الفض  ومث
 جوان 2020، حيث شــهد احداث حواÍ %40 من مجموع احداث العنف ا�رصود
العامــة بحــواÍ ال الفضــاءات  يليــه µ ذلــك الطرقــات و  êختلــف اشــكاله 

مجتمعة  50%

.

.

.



14

اناث 3%

%92ذكور

مختلط5% المعتدي
حسب 
الجنس 

ــف ــل العن ــث مث ــة حي ــا فردي ــوان اساس ــهر ج ــ�ل ش ــف خ ــداث العن ــاءت اح  وج
 الفردي نســبة µ 69% ح¥ مثل العنف الج�عي نســبة %31. وكان الذكور مســؤولون
 عن %92 من احداث العنف µ ح¥ Ï ح~ت النساء µ نسبة %3 من احداث العنف

وكانت ا�سؤولية µ البقية مش�كة

31% 69%

عنف جماعي عنف فردي

حاالت العنف

1 2 3 4

العنف حسب الوالیات

 وشــهدت و�يــة تونــس العاصمــة الجــزء ا�كــè مــن
 حــا�ت العنــف ا�رصــود خــ�ل شــهر جــوان حيــث
 ســجلت لوحدهــا نســبة 17 % مــن ا�جمــوع يليهــا
 µ ذلك و�ية سوسة بنسبة %15.25 وتا× هذا الشهر
ــارب ال ــبة تق ــة بنس ــة الثالث ــÄوان ا�رتب ــة الق و�ي
 %12 يليهــا µ ذلــك كل مــن بــن عــروس وجندوبــة

والقðين بنسبة µ حدود ال7%

.

.
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طرقات
فضاءات نقل عمومي

مقرات ادارية
ساحات عامة
فضاءات عمل

فضاءات تربوية
فضاءات ادارية
فضاءات سكن

سجون واص�حيات
مقرات امنية

فضاءات قضائية
فضاءات دينية

فضاءات صحية
فضاءات ترفيهية
فضاءات احتفالية
فضاءات تجارية
فضاءات سياحية
فضاءات رياضية

فضاءات اف�اضية

فضاءات ممارسة العنف



خاتمة

ــذات ــد ال ــي ض ــكل احتجاج ــه ش ــار ومحاولت ــزال ا�نتح ــا ي ــة م  µ ا�حصل
ــأ× ــذات. وهــو ي ــه مــن عنــف شــديد ضــد ال ــكل مــا ¾ثل ــط ب  وضــد ا�حي
ا�قتصــادي التــأزم  جــراء  العنــف  حــدة  فيــه  تــزداد  ســياق   µ  أيضــا 
تحــركات وجــود  التقريــر،   µ ذكرنــا  كــ�  ذلــك،  دليــل   وا�جت�عــي 
ا�مــن بتعزيــز  وتطالــب  والجر¾ــة  العنــف  بانتشــار  تنــدد   احتجاجيــة 

وتحقيــق ا�مان للناس

16

السياســية تبــدو أشــهر أوت التجاذبــات  اليــه  انتظــار مــا ســتؤول   µِو 
والجامعيــة ا�درســية  العــودة  مــع  تتزامــن  التــي  وأكتوبــر   èوســبتم 
 والسياســية مواعيــد ســاخنة مرتقبــة مــا Ï يكــن µ حــوزة الحكومــة حلــول
ــة قاÆــة عــ£ ــول عملي ــة صــدر للتفــاوض مــع ا�حتجــ¥ ووضــع حل  ورحاب
 تشــخيص واقعــي ل�زمــات علــ� وان ا�ئــة يــوم عمــل ا�و¹ لحكومــة
تتفاعــل  Ï احتجاجــي  تحــرك   1138 تســجيل  شــهدت   الفخفــاخ 
تعلــق ا�حتجاجــات  هــذه  مــن   Äكبــ جــزء  ان  رغــم  الحكومــة   معــه 

با�طالبــة بتطبيق اتفاقيات ســابقة

.

.
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